










































in ruime mate. In die tijd kwam het tot een onderlinge com
petitie tussen de wilde clubs en de jongens uit de Lindt wer
den maar meteen kampioen. 

Dirk van der Meer, Trien de Jong en Arie Maaskant be
hoorden toen tot de vaste spelers van het eerste. Dirk Hof
land werd na een korte periode als voorzitter opgevolgd 
door Piet Stigter. En deze nieuwe voorzitter stond aldra 
voor het feit dat hij moest uitzien naar een ander veld. Wat 
immers was het geval? De club uit de Lindt was toegetreden 
tot de DVB en het veld bij de Kerkstoep was wel knus, maar 

· te klein voor de wedstrijden van de bond.
Toen voor het eerst kreeg de overheid bemoeienis met de
vereniging. De Gemeente Zwijndrecht verhuurde een veld in
de nieuw ingedijkte polder. Uit eigen middelen van de ver
eniging en door eigen leden werd daar een clubgebouw op
getimmerd. Het was in die tijd van crisis en werkloosheid
vaak moeilijk alles te bekostigen wat voor de vereniging no
dig was. Verscheidene leden waren zo arm, dat zij hun con
tributie niet konden betalen.

In de zomer van 1934 werd het veld in de buitenpolder in ge
bruik genomen. De vereniging telde toen 40 leden. Dat aan
tal nam toe, nadat was besloten ook junioren als lid toe te 
laten. Behalve door 2 seniorenelftallen, werd in het seizoen 
1935 - 1936 ook door een juniorenteam deelgenomen aan 
de competitie. In het volgende seizoen werd het eerste kam
pioen en eindigden de junioren op de tweede plaats. In 1938, 
toen de zaterdagcompetitie van de DVB aan het verlopen 
was, trad Excelsior toe tot de (N)ederlandse (C)hristelijke 
(V)oetbal (B)ond. De naam moest toen worden veranderd
en het werd Groote Lindt. Het was wel even wennen, de 
nieuwe naam burgerde maar heel langzaam in. 
Wim Groenendijk volgde Piet Stigter op als voorzitter, hij 
werd tevens secretaris van de zaterdagmiddagvoetbalcompe
titie. Als eerste Lindtenaar diende hij hiermee de sport mede
buiten de eigen vereniging. Tot in de oorlogsjaren toe heeft
hij die funktie vervuld.
Door gebrek aan middelen werd het 10-jarige bestaan ee.n
karige aangelegenheid. Han Kemp van ODS was in die tijd
trainer en het ledental was gegroeid tot 50. Hoe belangrijk
het aantrekken van junioren was geweest, bleek in die tijd
overduidelijk. Verscheidene jonge spelers stonden te trappe
len om de 'oudjes' op te volgen. Enkelen van hen kregen
ook hun kans, anderen echter zouden moeten wachten tot
na de oorlog, om tot volle ontplooiing te komen.
De mobilisatie intussen bracht veel ongerief. Verscheidene
leden waren onder de wapenen geroepen en het 2e elftal
moest bij gebrek aan spelers worden teruggetrokken voor de
competitie. Daarna kwam de oorlog. Er werd toen nog wel
gevoetbald, maar wie was in die tijd in de stemming om on
gestoord te genieten van het spel met het meest volmaakte
speeltuig dat ooit is uitgedacht, de bal?
Nog één wapenfeit kan worden vermeld, voordat ook de 
vereniging werd opgeslokt door het duister van de oorlogs-

Grqepsfoto in de buitenpolder, kort na de oorlog. 
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... enkele financiële verslagen uit de beginperiode van 
onze vereniging. 

jaren: in 1942 werden de junioren kampioen. Daarna was er 
van een geregelde compititie geen sprake meer. 
Het ene lid was naar Duitsland getransporteerd, het andere 
moest onderduiken. Het leven raakte totaal on!redderd. 
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